Dag og år : Torsdag den 8/8 2018

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
Torsdag den 8. august 2018 kl.
18.00
Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Nyt fra Præsterne/nyt om
præstesituationen
3. info fra formand
4. Underskrift af protokollat
5. Arrangementer
a. Sogneudflugt –
annonceres i Fjends
Bladet?
b. CoMa kvartetten
6.november 2019
c. Studietur 7.
september – hvem
deltager?
d. Adventsarrangement
i. Ideer?
6. Endeligt Budgetsamråd
7. Menighedsmøde - dato
a. Præstesituationen
b. Måske info om ny
præst
c. Økonomi
d. Nye kirkegårdskort
e. Spisning/menu
8. Kirkesyn – dato aftales
9. Status på opgaver på
kirkegården
a. Maling af vinduer
b. Jordprøver- resultat
c. Forsikring af køretøjer
10. Næste møde
11. Eventuelt
Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest mandag den 5. august
2018
Nr. 9-6001 Clemenstrykkeriet

Blad nr

Til stede var: Ryan Nørgaard, Turi Roslund, Leif FredeRiksen, Hyacinthe Anohi og Tanja H. Kristensen
Afbud fra: Jørgen Husted, Oda Thomsen og Rasmus M.
Johansen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.
Ad. 2: Punktet udgår.
Ad. 3: Der er sørget for vikarer i Fly, indtil der ansættes en ny
præst.
Vores kirkesanger har sagt op pr. 31/8 2019. Vi søger en ny
kirkesanger.
Håndtering af ny ferielov blev drøftet.
Ad. 4: Ingenting til underskrift.
Ad. 5:
a) Der er 30 tilmeldinger til sogneudflugten den 24/8
2019. Der serveres rundstykker, kaffe og te i bussen
Til frokost serveres der sandwich og øl/vand.
De, der deltager fra menighedsrådet i
sogneudflugten mødes kl. 8.30 den 24/8 2019
b) Forventeligt afholdes der koncert den 6/11 2019 med
CoMa kvartetten. Der tages 50 kr. i entre
c) Hver især har fået til opgave at undersøge, om de
kan deltage i studieturen, og så sørger man selv for
tilmelding.
d) Vi går i tænkeboks og undersøger forskellige
muligheder.
Ad. 6: Der meldes en ny dato ud i næste uge.
Ad. 7: Der afholdes menighedsmøde torsdag den 31/10 2019
kl. 18.30. Der bliver annonceret herom, og der skal ske
tilmelding til mødet af hensyn til forplejning.
Der berettes om enten pkt. a) eller b) til mødet sammen med
information om økonomien og nye kirkegårdskort.
Der serveres smørrebrød til mødet.
Ad. 8: Der afholdes kirkesyn fredag den 30/8 2019 kl. 15.00.
Efterfølgende kaffe på Solgårdsvej 16.
Ad. 9:
a) Maling af vinduer sker i starten eller midten af
september.
b) Jordprøverne har vist, at der ikke er noget i vejen
med jorden. Hækplanterne, som er sat inden for de
seneste år, har bare manglet vand.
c) Turi følger op og bestiller forsikringen.
Ad. 10: Næste møde afholdes torsdag den 24/10 2019 kl.
18.00.
Ad. 11: Der er måske mulighed for at få et sækkepibeorkester
herop fra Esbjerg.
Måske engagerer vi Flemming Baade til en koncert i kirken
til foråret.

